NYHET! ONLINEMÖTE MED TEMA
TACCP – hot & sabotage – Kvalitet OnLine Sverige
---------------------Ej Medlem - ta chansen att
TESTA GRATIS!

Nu när nätverksträffarna blivit inställda kommer vi att ha
temat på mars nätverksträff ONLINE för er alla medlemmar i
hela Sverige på en och samma gång.
Fördelarna med att vi har ett gemensamt Sverigemöte online för alla
nätverken är:


Ta del av alla medlemmars tankar och idéer gällande TACCP – hot & sabotage
på en och samma gång!



Ni kan vara flera på kontoret och vara med på detta möte



Ni kan ställa frågor i chatten och Q&A



Resultatet sparas från samtliga nätverksgrupper så ni kan läsa i efterhand. Här
ser ni resultat från hela Sverige på en och samma gång!

NÄR: Torsdagen den 23/4 kl: 9.00 - ca 11.30
Vi kommer att använda Zoom som programvara

TEMA: TACCP – hot & sabotage – hur skapar vi ett levande arbete med
TACCP i organisationen?


Riskbedömning – var, hur och när är vi sårbara?



Vad är skillnaderna mellan VACCP och TACCP?



Tips på guideline



Vad behöver finnas med utifrån kraven i BRC,IFS och FSSC

Ingår workshop- gruppövningar


En grupp får vara ett företag som har fria resurser att säkra sin verksamhet och
en grupp får vara kriminella som skall försöka sabotera verksamheten

HEMUPPGIFT INNAN MÖTET:
Tag fram din rutin TACCP – hot och sabotage – tag bort namn etc. och dela med
dig!
LÄS MER HÄR - INBJUDAN & PROGRAM ONLINEMÖTE 23/4 KL 9.00
DELTAGANDE GRUPPLEDARE:
Kvalitet OnLine Malmönätverket – Ingrid Ascard
Kvalitet OnLine Helsingborgsnätverket – Ulrika Sydmark
Kvalitet OnLine Göteborgsnätverket – Christina Jalneskog
Kvalitet OnLine Stockholmsnätverket – Joachim Malmberg
Kvalitet OnLine Kristianstadnätverket – Viveka Lohman
NY! Kvalitet OnLine Mljö & Hållbarhet – Marie Gelhaar
Väl mött på nätet till en givande nätverksträff online!
Lena Persson, Kvalitet OnLine, frågor eller funderingar bara hör av dig!

ANMÄLAN MEDLEM
ANMÄLAN
MEDLEM I KVALITET ONLINE: Här anmäler du dig i medlemsportalen
Workplace – Du kan prel. anmäla dig!
MER INFORMATION SAMT INLOGGNINGSUPPGIFTER KOMMER INNAN
TILLFÄLLET ÄGER RUM.
OM DU INTE KAN DELTAGA – vänligen fyll i det i evenemanget så vi vet att du har
sett inbjudan!
Frågor eller funderingar – kontakta Lena Persson på telefon 042-449 93 90 eller
0760-12 00 15 eller via e-post till lena@kvalitetonline.se

EJ MEDLEM – Jag vill testa gratis!
Jag vill vara med på detta mötet och testa gratis att nätverka digitalt!
DIGITALT PREMIUM KVALITET ONLINE – gäller 1 april tom den 29 april – ingår
flera olika grupper!
LÄS MER HÄR!
Detta medlemskap avslutas automatiskt utan att du behöver göra något!

EJ MEDLEM anmälan

Ditt TESTA GRATIS medlemskap
Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace fyller nu en stor funktion och
kommer även att göra det framledes. Här kan du diskutera frågor, tipsa om
möjligheter och förbättringar och fånya infallsvinklar på det dagliga arbetet.
Du kan använda såväl dator som mobil, och har alltid nätverket nära till
hands.
Nätverk för dig som arbetar med kvalitet- miljö- och hållbarhetsfrågor
inom livsmedelsbranschen.
Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace har ett enkelt gränssnitt som gör
att du snabbt känner dig som hemma.
Här får du tillgång till kunskap och information från nätverksmedlemmar och
från våra experter.


Är perfekt när man behöver idéer. Det är alltid några som arbetat med
det förut som delar med sig av sina erfarenheter och ger tips



Snabb hantering av de frågor som du vill ha svar på då det oftast är
frågor som “brinner i knutarna”



Utökat kontaktnät och inspiration och energi till arbetet



Med ett flertal nätverksgrupper har du möjlighet att själv skräddarsy ditt
nätverk så att det passar just dig!

Vilka nätverksgrupper vill du vara med i?
Idag har vi följande grupper i medlemsportalen Workplace:


Nätverka digitalt! Du kan välja mellan: Malmö – Stockholm – Göteborg –
Kalmar – Kristianstad – Helsingborg



Öppet diskussionsforum – ställ din fråga till dina nätverkskollegor i
Kvalitet OnLine



Kvalitet OnLine informerar – senaste nytt och uppdaterat



Fråga Kvalitet OnLines experter – läs mer här om våra experter!



Exporterar till USA – nystartad grupp!

————————
Nya grupper som är på g:


Interna Revisioner – kompetensnätverk för internrevisoreR



Miljö & Hållbarhet för livsmedelsbranschen



IP Livsmedel



Arbetsmiljö & brand



Ständiga förbättringar/LEAN



Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt

De nya grupperna kommer att startas när det är minst 5 intresserade per
grupp!
EJ MEDLEM – Jag vill vara med på detta mötet och testa gratis att
nätverka digitalt!
Anmälan ej medlem

NYTT DATUM! KVALITET ONLINE STORTRÄFF 27-28 AUG 2020

Kvalitet Online Storträff som var planerad till 14-15 maj har flyttas till 2728 augusti på grund av rådande omständigheter. Inga ändringar i
programmet!
OBS! Vi kommer inte att fakturera förrän vi vet hur läget ser ut den 27-28
aug!
KOM BÅDA DAGARNA ELLER VÄLJ EN AV DAGARNA!
OBS! Du har fortfarande möjlighet att gå 2 betala för 1!
Läs mer om programmet här: Inbjudan och program Kvalitet OnLine
Storträff 27-28 aug 2020

INBJUDAN & PROGRAM
KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2020
En succé - Sveriges viktigaste mötesplats! - 10:e året!

SPECIALERBJUDANDE - KOM 2 BETALA FÖR 1!

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER
Inom livsmedelssäkerhet, livsmedelsjuridik, förpackningar, ständiga förbättringar,
certifiering och revision, allergener, certifiering och revision samt miljö, arbetsmiljö
och CSR
LÄS MER OM VÅRA EXPERTER PÅ HEMSIDAN

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
LÄS MER OM VÅRA SAMARBETSPARTNERS PÅ HEMSIDAN

Faktaruta om Kvalitet OnLine
KVALITET & HÅLLBARHET LIVSMEDELSBRANSCHEN
Livsmedelsnätverk med fysiska nätverksträffar och möjlighet att nätverka
digitalt!
Ett förtroligt nätverk där alla delar ambitionen att hjälpa varandra att bli bättre
- varje dag! Nätverksgrupperna möts på olika värdföretag. Rundvandring i
produktionen ingår (kan vara restriktioner).
Lokala grupper: Malmö - Helsingborg - Kalmar - Kristianstad - Göteborg Stockholm
Temat för nätverksträffarna har ett tydligt utbildningsfokus och det ingår alltid
workshop.
Allt material ifrån träffarna går att läsa i portalen!
WORKPLACE NÄTVERKA ONLINE – UTBYT ERFARENHETER MED
DINA NÄTVERKSKOLLEGOR!
Den digitala nätverksgruppen i portalen Workplace ger
fantastiska förutsättningar att samla information och nätverka på ett enkelt
sätt. Här kan du diskutera frågor, tipsa om möjligheter och förbättringar och
få nya infallsvinklar på det dagliga arbetet. Du kan använda såväl dator som
mobil, och har alltid nätverket nära till hands.
Du når oss på lena@kvalitetonline.se och maria@kvalitetonline.se

Lenas mobil: 0760-120015

Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015
Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB |
www.kvalitetonline.se

